Podatkovni list

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Povzdignite prepoznavni zaslon do meja

Izjemno sodoben poslovni zaslon,
oblikovan za optimalno gledanje,
storilnost in ergonomijo, združuje
slog in vsebino. Monitor HP Elite
E243i z diagonalo 61 cm (24
palcev) odlikuje okvir z mikro robovi
na treh straneh, ki omogoča
brezhibno postavitev več zaslonov
in možnost prilagoditve v štirih
smereh, da lahko udobno prebijete
dan.
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Osvobodite se omejitev
● Z okvirjem z mikro robovi na treh straneh, ki omogoča postavitev skoraj neopazno povezane skupine zaslonov1,
povečajte storilnost z nemotenim pogledom pri uporabi enega ali več zaslonov. Zaslon IPS s polno visoko
ločljivostjo 1920 x 10802 in diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) zagotavlja ostre vizualne elemente s katerega koli
kota.
Delajte udobno
● S pomočjo prilagodljivega nagiba, višine, sukanja in nastavitev, ki omogočajo prilagoditev višine do 150 mm,
poiščite najudobnejši položaj za storilnost. S sukanjem tečaja lahko prilagodite pokončne ali ležeče poglede, če
uporabljate več zaslonov.1
Izkusite preprosto in priročno povezljivost
● Priključki VGA, HDMI in DisplayPort™ omogočajo delo z najpogosteje uporabljanimi napravami. Z dvema
priključkoma USB 3.0 lahko priključite pripomočke USB kar prek zaslona.
Posebnosti
● Z namestitvijo združljivega osebnega računalnika HP Mini na stojalo ali z namestitvijo osebnega namiznega
računalnika HP Mini, lahkega odjemalca ali računalnika Chromebox za zaslon z dodanim montažnim nosilcem HP
B300 PC ustvarite učinkovito in kompaktno rešitev.
● Z zaslonom z nizko vsebnostjo halogena, potrdilom ENERGY STAR® in registracijo EPEAT® Gold, ki s 85 %
reciklirane že uporabljene plastike izpolnjuje zahteve standarda TCO Certified Edge, zmanjšajte porabo energije in
pomagajte znižati stroške.
● Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev
zaslona, z zatemnitvijo zaslona, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
● Z dodatnimi pripomočki HP, na primer nastavkom HP Single Arm, ki omogoča, da zaslon umaknete z mize,
grafičnim prilagojevalnikom HP USB, ki omogoča namestitev več zaslonov, ali pripomočkom HP S100 Speaker
Bar z zvokom, ki vam prihrani prostor, ustvarite celovito rešitev.
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Za
dodatno zaščito lahko izberete dodatno storitev HP Care.
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HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Tabela specifikacij

Številka izdelka

1FH49AA;

Barva izdelka

Črno-srebrn

Velikost zaslona (diagonala)

60,96 cm (24 palcev)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

51,84 x 32,4 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 10

Privzeta ločljivost

WUXGA (1920 x 1200 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; obračanje; Plug and Play; zaščita proti
statični elektriki; nizka pojavnost šumov

Nadzor uporabnika

Brightness (Svetlost); Color Control (Upravljanje barv); Contrast (Kontrast); Exit (izhod); Image Control (Upravljanje slike); Information (Informacije); Input
Control (Upravljanje vhodnega signala); Language (Jezik); Management (Upravljanje); Menu (Meni); minus (»–«); OK (V redu); plus (»+«); Power Control
(Upravljanje napajanja)

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek HDMI 1.4 (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort™ 1.2 (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 3.0 (eden za priklop v napravo, dva za priklop v računalnik)1

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 51,84 x 32,4 cm; Poraba energije med delovanjem: 26 W; Letna poraba energije: 38 kWh;
Poraba energije (V pripravljenosti): 0,3 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,2 W; Poraba energije – opis: 45 W (največ), 35 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: WUXGA (1920 x 1200 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

53,2 x 21,39 x 36,23 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

53,20 x 4,64 x 35,13 cm

Teža

6,36 kg (S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°; vrtljivost: ±45°; obračanje: 90°; višina: 150 mm

Certifikat in skladnost

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; mehiška energijska oznaka CoC; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7;
MSIP; RCM; S-mark; SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko; TUV-GS; VCCI; WEEE

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Vsebina škatle

Monitor; napajalni kabel; kabel VGA; kabel USB (moški priključek tipa A v moški priključek tipa B); kabel DisplayPort™ 1.2; CD (vključuje uporabniški vodnik,
garancijo in gonilnike); prilagojevalnik za nosilec VESA; HP Display Assistant

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Montažni nosilec za
računalnike HP B500

Roka za monitor HP Single

Številka izdelka: 2DW53AA

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon1 in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox1 ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: G1V61AA

Številka izdelka: U7935E
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HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Opombe k sporočilom
Vsak zaslon je naprodaj posebej.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Osebni računalnik HP Mini je naprodaj ločeno. Osebni namizni računalnik HP, lahki odjemalec in računalnik Chromebox so naprodaj ločeno in zahtevajo montažni nosilec HP B300 PC, ki je prav tako naprodaj ločeno. Za
podatke o združljivosti izdelka glejte kratke tehnične podatke zaslona.
4 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
5 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na naslovu
www.hp.com/go/options v HP-jevi trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja
6 Vsak izdelek je naprodaj ločeno.
7 Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne
opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu
z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
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Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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